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Realizar diagnóstico de maior complexidadeRealizar diagnóstico de maior complexidade
(molecular e bacteriológico) em amostras(molecular e bacteriológico) em amostras
suspeitas de pestesuspeitas de peste
Atualizado em: 02/05/2019

Descrição
O laboratório de Referência em Peste desenvolve ações para o controle da Peste atuando
no diagnóstico de alta complexidade (molecular e bacteriológico), em amostras humanas de
casos suspeitos.

Instruções para atendimento
Para o atendimento inicial os órgãos e entidades públicas precisarão enviar ofício
encaminhando as amostras para análise do controle de qualidade.

Solicitantes
Órgãos e Entidades PúblicasÓrgãos e Entidades Públicas

Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: Requisitos necessários para este solicitante acessar o serviço: 

Ser LACEN dos Estados do Rio Grande do Norte, Piaui, Pernambuco, Ceará. Paraíba, Bahia,
Alagoas, Minas Gerias e Rio de Janeiro.

Etapas do serviço

Os LACENS encaminham para análise todas as amostras de casos suspeitos de Peste
Humana, ofício e formulário com dados do paciente.

Documentação necessáriaDocumentação necessária

TodosTodos
Ofício com solicitação do serviço
Formulário com dados do paciente

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
Presencial
A instituição do Estado de Pernambuco encaminha a amostra por um portador.

Postal
As instituições fora do Estado de Pernambuco encaminham a amostra por sedex.

1  Enviar amostra



Tempo estimado para realizar esse serviço
Até 30 dias corridos

Encontre o serviço
Endereço:Endereço:
Campus UFPE
Avenida Professor Moraes Rego, s/n  Cidade Universitária
50740465 Recife , PE
Ver no mapa:Google Maps
BR
Horário:Horário:
segunda-feira - sexta-feira: 8:00 às 17:00 
Observação sobre horário de atendimento:Observação sobre horário de atendimento:
O expediente é das 08h às 17h porém para atendimento externo é das 09h às 16h, com o
horário das 12 às 13h para almoço dos funcionários.
Acessibilidade:Acessibilidade:
Rampa
Elevador

Portaria 204 - Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças

Entre em contato
Telefone:Telefone:
8121012634 / 8121012568 / 8121012676
Email:Email:
aalmeida@cpqam.fiocruz.br

O serviço enviará para a instituição solicitante ofício por e-mail com os resultados das
análises.

Documentação necessáriaDocumentação necessária

TodosTodos
Ofício do serviço para a instituição solicitante

Canais de atendimentoCanais de atendimento

TodosTodos
E-Mail
A instituição enviará por e-mail os resultados para a instituição solicitante

2  Receber resultado

http://maps.google.com.br?q=-8.048342+-34.945492+%28Campus+UFPE%2CAvenida+Professor+Moraes+Rego%2C+s%2Fn%2C+Recife%2C+PE%2C+50740465%2C+br%29
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204_17_02_2016.html
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